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Klasa 4 na wycieczce
W ostatni piątek kl 4 świetnie bawiła się na lodowisku na promenadzie w
Blackpool. Nie obyło się bez upadków i mokrych tyłków, ale pomimo tego
wszyscy bawili się wyśmienicie.
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Daty do kalendarza

Konkurs Sumdog
Nadszedł czas na kolejny konkurs! Konkurs the Sumdog zaczyna się dziesiaj! Uczestniczą w nim inne szkoły z Blackpool. Zależy nam aby dzieci wzięły w
nim udział już w ten weekend. Konkurs trwa od dziesiaj piątku 10grudnia do
czwartku 16 grudnia. Bardzo chcemy zdobyć nagrody dla naszej szkoły. Im
więcej poprawnych odpowiedzi uczniowie udzielą, tym bliżej będziemy zwycięstwa! Zazwyczaj dobrze nam idzie w konkursie tego typu. Wynik będziemy
świętować w trakcie pierwszego apelu po Bożym Narodzeniu. Powodzenia!

Konkurs plasytyczny Aspens
Środa 15 grudnia
Obiad świąteczny
środa 15 grudnia
Parada
Bożonarodzeniowa

Zwycięzcami konkursu zostali: przedszkole: Anastasia B
zerówka: Willow S
kl 1: Scarlett H
kl2: Alan D
kl 3: Sophia B
kl 4:
kl 5: Eva S
kl 6: Krystal H
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Apel Złotej Księgi
Gratulujemy laureatom Złotej Księgi:
Przedszkole– Nicola C pięknie bawi się z innymi dziećmi oraz nawiązuje nowe przyjaźnie. Aż miło na Nicolę
patrzeć!
Angela C za piękne pisanie oraz podpisywanie obrazków, wspaniałą pracę z matematyki robioną w domu.
Brawo Angela!
Zerówka – Bonnie B za trud włożony w pisanie w tym tygodniu. Uważnie wsłuchuje się w dźwięki.
Lincoln R za bycie bardzo troskliwym względem innych w trakcie Adwentu. Martin dostanie wspaniały prezent
od Zerówki.
kl 1– Rocco-Joe P za lepszą koncentrację, oraz wysiłek na wszystkich lekcjach. Podoba się nam jak ciężko
pracujesz. Wszyscy nauczyciele z kl.1 są z ciebie bardzo dumni.
Michael H za entuzjazm okazywany na nowych zajęciach z matematyki z panią Lund. Miło widzieć jak bardzo
ekscytujesz się tymi zajęciami z matematyki! Pięknie Michael. :)
kl2– Livia Z, Livia dokonała ogromnych postępów w czytaniu. Włożyła bardzo dużo wysiłku w czytanie książeczek z fonetyki w domu. Tak trzymaj Livia! Jesteśmy z ciebie bardzo dumni.
Kl 3- Mia L, Mia nabiera coraz większej pewności siebie i co raz częściej zabiera głos na lekcjach. Tak trzymaj
Mia!
Amir S, Amir wspaniale angażował się w śpiewanie kolęd. Tak trzymaj Amir!
Kl 4– Archie R, Archie załużył na Złotą Księgę z powodu trudu włożonego w pracę z pisania. Dokonuje
nieustających postępów w pisaniu na każdej płaszczyźnie. Łatwo to dostrzec. Tak trzymaj Archie.
Max D, Max jest w Złotej Księdze za dodatkową prace po szkole. Jego praca domowa jest zawsze wzorowo
wykonana. Poza pracą domową wykonuje dodatkowe zadania związane z tematami omawianymi na lekcjach.
Niewątpliwie ma niezaspokojony głód wiedzy. Super Max!
Kl 5– Kaja C. nominowana przez pannę Calvert - za bycie wspaniałym członkiem CTK Dance. Przekazałaś
swoje słodycze na nagrodę dla najlepszego tancerza ; to piękny gest! Dziękuję Kaja!
Harry P, Harry pokazał bardzo dojrzałą postawę w tym tygodniu w trakcie pracy z pisania. Daj piękny przykład
innym. Tak trzymaj Harry!
Klasa6– Shara S. Panna Hilton nie może uwierzyć zmianie która zaszła w Shara. Shara wnikliwie słucha
każdej lecji. Zadaje pytania powiększające jej wiedzę oraz zawsze zgłasza się do odpowiedzi. Shara bardzo
stara się w klasie 6 - daje innym bardzo dobry przykład!

Nicola, Angela oraz Sahara laureatki Złotej Księgi.

Bonnie & Lincoln

Świetna Środa
Ogromne słowa uznania od opiekunów pilnujących dzieci w trakcie przerwy obiadowej
wędrują do Tyla M, Jose P, Matthew S, Nathaniel M, Aleksander P, Mia L, Oliwier T, Eva
S, Willow F, Joshua O, Zoe T, Lexi W, Annesmae K, Bobby S oraz Max D.A .
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Połączone szkolne chóry
Nasze połączone szkolne chóry wystąiły ( na dworzu) w ostatni piątek!. Chóry pięknie brzmiały i zostały miło powitane przez św Mikołaja. Relacja została umieszczona na Twitterze oraz Facebook przez
shore hub. Pani Smith otrzymałą taką wiadomość.
Proszę przekazać nasze podziękowania wszystkim występującym uczniom oraz wychowawcom za
piękny śpiew. Widać było wielki trud włożony w przygotowanie. Jednoczesny śpiew oraz język migowy
zrobił na słuchaczach duże wrażenie.
Mam nadzieję że każdy bawił się dobrze.
Życzę wszystkim miłej przerwy Bożonarodzeniowej
Pozdrawiam
Karen

Blackpool Evening Gazette School Photo
Bożonarodzeniowa Parada
W tym tygodniu latarnie zostały ukończone i czekają na paradę Bożonarodzeniową na Grange Parku,
która odbędzie się w środę 15 grudnia o godz. 16.30 przy Dinmore Avenue.

Katolicka Akademia Chrystusa Króla
Wierz- Przynależ- Stawaj się
Biuletyn— 10grudnia 2021

Msza Święta
Pierwsza Bożonarodzeniowa Msza Święta będzie odprawiona w Kościele Christ the King o godz. 18.00 w
Wigilię. Wszyscy są mile widziani. Nie ma potrzeby rezerwacji miejsc. Zapraszamy dzieci w kostiumach
Jasełowych.

Liturgia Adwentowa
Miło było nagrywać liturgię adwentową w naszych dwóch szkołach. Nagrania zostały przesłane do informatyków z St Mary’s, którzy przygotują specjalny film który zostanie opublikowany na naszej stronie niebawem! Szczególne podziękowanie kieruję do pani Thackwray z SCCA oraz panny Calvert z CTK za ich
ciężką pracę.

Bieg Elfa
Wszyce świetnie bawili się uczestnicząc w Biegu Elfa. Uczniowie, którzy przebywali na zdalnym nauczaniu
również zdołali zasmakować zabawy! Zabrana ilość pieniędzy zostanie ogłoszona w przyszłym tygodniu.

Kiermasz Bożonarodzeniowy
Pomino bardzo wietrznej pogody, zainteresowanie odwiedzających było duże. Zebraliśmy ogromną kwotę £2,041.08 która po
odliczeniu kosztów, powiększyła budżet
szkoły o £839.62 oraz £839.62 na rzecz parafii.

Zawody Atletyczne
Gratulujemy atletom z kl 5/6 udziału w Zawodach Atletycznych organizowanych w Blackpool w Stanley
Parku. Zaprezentowali wspaniałe umiejętności sportowe. Zachowanie było również wzorowe. Zajęli
cudowne 5 miejsce. Dobra robota!

